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VELKOMMEN TIL 
TILSKUDDSKONFERANSEN 2023!

Ibsenhuset i Skien, 02.02.23

Fagsjef HOU - Janne Wikheim Aas
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Helse- og omsorgsavdelingen – Utvikling (HOU)

• HOU har ca. 3,4 årsverk, fordelt på 7 personer

• 4 personer jobber med tilskuddsforvaltning I HOU: 

Ellen Bang Andersen

Roger Jensen 

Olav Øyasæther

Janne Wikheim Aas

Kontakt oss gjerne for en god tilskuddsprat! ☺

fmteeba@statsforvalteren.no

fmterje@statsforvalteren.no

fmveooy@statsforvalteren.no

fmtejwa@statsforvalteren.no

mailto:fmteeba@statsforvalteren.no
mailto:fmterje@statsforvalteren.no
mailto:fmveooy@statsforvalteren.no
mailto:fmtejwa@statsforvalteren.no
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Samlet beløp HOU forvaltet i 2022:

• Kompetanse og innovasjonstilskuddet: 30. 301. 000,-

• Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt: 1.794. 000,-

• Kommunalt rusarbeid (ny innretning): 13. 955. 000,-

• Kommunalt rusarbeid:   7.100. 000,-

• Barn og unge med langvarig beh. for oppflg.: 600. 000,-

• Akt. tilbud sykehjem og omsorgsboliger: 340. 000,-

= 54 090 000,-

I tillegg:

• Kompensasjon næringsdrivende fastleger:                       6. 046. 000,

• Mottak/distribusjon av hurtigtester i komm.                     3.400. 000,-

= 63 536 000,-
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Gjør dere nytte av tilskudd!

- Tilskuddsmidler statsforvalteren forvalter på vegne av 
Helsedirektoratet

- Prosjektskjønnsmidler (forvaltet av Statsforvalteren)

- Helsedirektoratets egne tilskuddsmidler (se deres nettsider)

- Aldring og helse (pårørendeskoler, samtalegrupper)

- Fylkeskommunen (integrering, utenforskap, flyktninger, osv.)

- Andre?
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Overordnet mål med tilskudd:

- Gjennomføre regjeringens politikk, og sette fokus på spesifikke satsninger

- Redusere uønskede variasjon mellom kommuner og regioner

- Bidra til spredning av kompetanse og erfaring mellom kommuner

- Økt samarbeid på tvers av kommuner, nivåer og sektorer

- Innovasjon, utvikling og nytenkning – i tråd med kommunenes behov! 

- Bærekraft!

- Økende behov for personell; rekruttere og beholde – Utarbeide en 
strategisk kompetanseplan som er forankret i kommunens overordnede 
planer
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Noen sentrale premisser: 

- Benytte tilskudd innen tilskuddsåret, eller evt. søke overføring inntil ett år 
(helst innen 31.12.23)

- Forankre søknad i kommunens administrative ledelse

- Plan for implementering/ plan for hva som skal skje videre etter 
tilskuddsperioden. Dette må tenkes på før oppstart!

- Bruker- og pårørendeinnvolvering

- Tilstrekkelig tid til planlegging – Vil tiltakene kunne føre til en reell forbedring 
for pasientene, pårørende, evt. kommunens økonomi?

- Realistisk økonomi- og fremdriftsplan?

- Tilstrekkelig kompetanse knyttet inn i prosjektet?
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